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RESUMO 

Neste artigo, é proposto um novo método heurístico de programação de operações em sistemas assembly 

shop. Fundamentado na pressuposição de que a melhoria na sincronização de operações de montagem em 

sistemas assembly shop leva ao melhor atendimento de datas de entrega de pedidos, o método implementa 

duas abordagens de programação: uma abordagem backward que satisfaz completamente as datas de 

entrega e outra forward que satisfaz completamente a restrição de capacidade de máquina. Ambas 
trabalham iterativamente dentro de dois modelos de simulação do sistema de produção, um determinístico 

e outro probabilístico, na busca pela melhoria da sincronização das operações e no atendimento das datas 

de entrega. Um modelo de simulação computacional foi desenvolvido para avaliar o desempenho do 

método. Os resultados experimentais mostraram que o desempenho do novo método heurístico foi em 

média melhor que os dos métodos não iterativos (regras) avaliados e tão bom quanto o desempenho do 

melhor método (regra) não iterativo testado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Otimização Combinatória.Sistemas Assembly Shop. Heurísticas de 
Programação. 

ÁREA PRINCIPAL: AG (Aplicações a Indústria); OC (Otimização Combinatória). 

ABSTRACT 

This paper proposes a new heuristic method for scheduling operations in assembly shop systems. 

The method is based on the assumption that the improvement in operations synchronization at the 

assembly stations brings forth better achievement of due dates. The method implements two 
scheduling approaches: a backward approach satisfying due date completely and a forward 

approach satisfying capacity restriction completely. The two approaches work iteratively within 

two different simulation models of the production system – one deterministic e other probabilistic 
– in searching for operations synchronization improvement and due date achievement. A 

simulation model was developed to evaluate the performance of the method. The experimental 

results have shown the new method was better than the single-pass method-rules on average and 

as good as the better single-pass method-rule tested. 

 

KEYWORDS: Combinatorial Optimization. Assembly Shop Systems.  Scheduling Heuristics. 
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1. INTRODUÇÃO 
A programação de operações (operations scheduling) em sistemas job shop de 

manufatura é um problema clássico da Pesquisa Operacional tendo recebido muita atenção da 

comunidade científica nas últimas cinco décadas, fato este traduzido em uma grande quantidade 

de pesquisa publicada neste período. 
No caso geral do problema job shop, n ordens (operações) devem ser programadas em m 

máquinas em um dado instante, respeitando-se a um conjunto de restrições de roteiro e/ou da 

fábrica, objetivando otimizar alguma medida de desempenho que seja função da ordenação das 
operações. O caso geral, o qual representa uma aproximação satisfatória dos sistemas reais, é NP-

Completo (PAPADIMITRIOU; STEIGLITZ, (1998)), o que significa dizer que, até o presente 

momento, não existe nenhum algoritmo exato eficiente de solução, ou seja, um algoritmo que 

resolva o caso geral em tempo polinomial, encontrando a solução exata (global) para o problema, 
independente do critério de desempenho (função objetivo) adotado. 

Apesar da grande número de artigos investigando o problema de programação job shop, a 

maior parte deles foi elaborada para sistemas job shop simples (“clássicos”). Neles, as operações 
de uma ordem são executadas em série, cada operação possui apenas uma única operação 

precedente e os itens não possuem estrutura de materiais, não ocorrendo operações de montagem.  

Esforço relativamente menor foi despendido no estudo da programação em sistemas 
assembly shop. Neles, itens finais (ordens) com estruturas de materiais de variados níveis e com 

diversos componentes por nível são produzidos em sucessivas operações de fabricação e 

montagem. O item final e cada componente (segmento) da estrutura de materiais possui um 

roteiro de produção específico. As operações são seriadas dentro de cada roteiro. Paralelamente 
às operações seriadas, ocorrem outras em outros componentes que podem convergir para uma 

mesma operação de montagem. Um componente de um nível mais alto da estrutura não pode 

iniciar seu processamento até que todos os seus componentes sejam  processados. 
O problema de programação de operações em sistemas assembly shop é uma variante do 

caso job shop, onde estruturas de precedência na forma de árvores de montagem introduzem 

problemas relacionados à coordenação, sincronização e cadência de operações não existentes nos 
sistemas job shop simples, trazendo, como consequência, o aumento da complexidade do 

processo de programação (ADAM; BERTRAND; SURKIS, (1987)). 

Em sistemas job shop simples, o tempo de fluxo de uma ordem é resultante da soma dos 

tempos de processamento das operações e dos tempos de fila causados pela concorrência entre 
operações independentes. Em sistemas assembly shop, o tempo de fluxo total de uma ordem é 

resultante da combinação dos tempos de fluxo de componentes individuais, tempos de montagem, 

tempos de fila causados pela concorrência entre montagens independentes e dos tempos de fila 
causados pela falta dos componentes necessários para o início da montagem. Esta última 

componente do tempo de fluxo total é denominada espera de montagem. 

Segundo ADAM; BERTRAND; SURKIS (1987) e PHILIPOOM; RUSSEL; FRY (1991), 

a espera de montagem pode ser reduzida pela sincronização da conclusão dos componentes das 
montagens. Quanto maior a sincronização das operações nos diversos níveis da estrutura, menor 

deveria ser a espera de montagem e, por hipótese, menor deveria ser o atraso de atendimento das 

ordens de produção. 
Fundamentado na pressuposição de que a melhoria na sincronização de operações de 

montagem em sistemas assembly shop leva ao melhor atendimento de datas de entrega de 

pedidos, o método heurístico apresentado neste artigo implementa duas abordagens de 
programação: uma abordagem backward que satisfaz completamente as datas de entrega dos 

pedidos e outra forward que satisfaz completamente a restrição de capacidade de máquina. 

Ambas trabalham iterativamente dentro de dois modelos de simulação do sistema de produção – 

um determinístico e outro probabilístico – na busca pela melhoria da sincronização das operações 
e no atendimento das datas de entrega. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
A quase totalidade dos estudos publicados analisando sistemas assembly shop descreve 

principalmente o efeito de três fatores sobre o desempenho do sistema: complexidade da estrutura 

de materiais, método de programação (iterativo ou não-iterativo) e regra de priorização 

(sequencing rule). A eficiência de várias regras de priorização é avaliada para diferentes 
complexidades de estruturas de materiais e para diferentes medidas de desempenho do sistema e 

níveis de utilização dos recursos. Nestes estudos, os processos de produção têm natureza 

estocástica, ou seja, o padrão de liberação das ordens no chão-de-fábrica e os tempos de 
processamento das operações seguem a distribuições de probabilidade. Alguns estudos avaliam 

também a interação entre o procedimento de determinação da data de entrega (promising) e a 

eficiência da regra de priorização. A seguir, são apresentados alguns estudos conduzidos segundo 

a abordagem descrita acima. 
Os estudos seminais (publicados) de programação em sistemas assembly shop foram 

desenvolvidos por CARROLL (1965), reportados em CONWAY; MAXWELL; MILLER (1967), 

MAXWELL; MEHRA (1968) e MAXWELL (1969). Nestes estudos, os pesquisadores testam a 
eficiência de várias regras de priorização para vários critérios de desempenho, tais como, tempo 

médio de fluxo, espera média de montagem, percentual de ordens atrasadas e atraso médio de 

atendimento. Os estudos subsequentes têm seguido a mesma linha de investigação. ADAM; 
BERTRAND; SUKIS (1987) descrevem um estudo investigativo do efeito da estrutura de 

materiais na eficiência de oito regras de priorização, em um sistema assembly shop estocástico. 

Quatro das oito regras estudadas foram propostas pelos pesquisadores no estudo. As medidas de 

desempenho de sistema escolhidas para analisar a eficiência das regras foram o desvio padrão e a 
média das medidas de lead time da ordem, tempo de fluxo da ordem e espera de montagem. FRY 

et al. (1989) descrevem um abrangente estudo investigativo do efeito da estrutura de materiais na 

eficiência de quatorze regras de priorização em um sistema assembly shop estocástico. Dez das 
quatorze regras foram propostas no estudo. As medidas de desempenho do sistema escolhidas 

para analisar a eficiência das regras foram o tempo de fluxo, o atraso médio de atendimento, o 

desvio médio absoluto do atraso de atendimento e o percentual de ordens atrasadas. 
PHILIPOOM; RUSSEL; FRY (1991) descrevem um estudo investigativo do efeito da estrutura 

de materiais na eficiência de oito regras de priorização em um sistema assembly shop estocástico. 

Quatro das oito regras foram propostas no estudo. As medidas de desempenho de sistema 

escolhidas para analisar a eficiência das regras foram o tempo de fluxo médio, o atraso médio de 
atendimento, o atraso médio absoluto de entrega, raiz quadrada do atraso médio de atendimento, 

o percentual de ordens atrasadas, o atraso máximo de entrega e o nível de estoque médio do 

sistema. REEJA; RAJENDRAN (2000a) descrevem um estudo investigativo do efeito da 
estrutura de materiais na eficiência de seis regras de priorização em um sistema assembly shop 

estocástico. Três das seis regras foram propostas no estudo. As medidas de desempenho de 

sistema escolhidas para analisar a eficiência das regras foram o tempo médio de fluxo, o desvio 

padrão do tempo de fluxo (método de ADAM; BERTRAND; SUKIS, 1987), o tempo máximo de 
fluxo, o desvio padrão do fluxo máximo (método de ADAM; BERTRAND; SUKIS, 1987), a 

espera média de montagem e a espera máxima de montagem. REEJA; RAJENDRAN (2000b) 

descrevem um estudo investigativo do efeito da estrutura de materiais na eficiência de cinco 
regras de priorização em um sistema assembly shop estocástico. Três das cinco regras foram 

propostas no estudo. As medidas de desempenho de sistema escolhidas para analisar a eficiência 

das regras foram o tempo médio de fluxo, o tempo máximo de fluxo, o atraso médio de 
atendimento, o atraso máximo de atendimento, o atraso médio condicional de atendimento, o 

percentual de ordens atrasadas, a antecipação média, a espera média de montagem (ADAM; 

BERTRAND; SUKIS (1987)), todos avaliando os níveis de submontagem e montagem final. 

MOHANASUNDARAM et al. (2002) descrevem um estudo investigativo do efeito da estrutura 
de materiais na eficiência de seis regras de priorização em um sistema assembly shop estocástico. 

Quatro das seis regras foram propostas no estudo. Duas das quatro novas regras foram avaliadas 

por objetivos baseados em lead time. As medidas de desempenho deste grupo foram a espera 
média de montagem, a espera máxima de montagem, o tempo médio de fila, o tempo máximo de 
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fila, o tempo médio de fluxo e o tempo máximo de fluxo. As outras duas novas regras foram 
avaliadas por objetivos baseados em data de entrega. As medidas de desempenho deste grupo 

foram o atraso médio de atendimento condicional, o atraso máximo de atendimento condicional, 

o número de ordens atrasadas, o desvio médio absoluto de data de entrega e o desvio máximo 

absoluto de data de entrega. HICKS; PONGCHAROEN (2006) descrevem um estudo 
investigativo abrangente dos efeitos de estrutura de materiais na eficiência de oito regras de 

priorização conhecidas avaliadas em um sistema assembly shop real que produz bens de capital. 

Nenhuma nova regra de priorização foi proposta no estudo. A medida de desempenho utilizada 
para avaliar o desempenho das regras foi o atraso médio de atendimento.  

 

3. MÉTODO DE SOLUÇÃO PROPOSTO 

O método de programação desenvolvido nesta pesquisa é fundamentado no seguinte 
raciocínio: a melhoria na sincronização de operações de montagem em sistemas de produção 

assembly shop leva ao melhor atendimento de datas de entrega de pedidos. Este raciocínio 

pressupõe que se fosse possível fazer chegar simultaneamente a cada centro de montagem todos 
componentes individuais necessários para que as montagens fossem realizadas sem espera por 

falta de componentes, o sistema de produção alcançaria um nível de fluência de materiais que 

ocasionaria o atendimento otimizado das datas de entrega. Outra pressuposição adotada na 
concepção do método é a de que a simulação iterativa da programação em modelos 

determinísticos e probabilísticos do sistema de produção leva à criação de programas de 

produção mais robustos. 

Baseado nas pressuposições anteriores, o método de programação implementa, em uma 
única estrutura algorítmica, um mecanismo iterativo de simulação que programa operações 

dentro de dois modelos de simulação do sistema assembly shop, a saber:  

i. O modelo determinístico, onde todas as variáveis que descrevem o sistema têm 
comportamentos determinísticos;  

ii. O modelo probabilístico, onde a variável descritiva „tempo de processamento‟ tem 

comportamento estocástico enquanto que as demais variáveis descritivas mantêm 
comportamentos determinísticos.  

A programação em ambos os modelos de simulação é realizada utilizando duas 

abordagens:  

i. A primeira abordagem, denominada backward, programa as operações para trás no 
tempo, atendendo completamente as datas de entrega de pedidos;  

ii. A segunda abordagem, denominada forward, programa as operações para frente no 

tempo, satisfazendo completamente as restrições de capacidade dos recursos produtivos.  
A Figura 1 ilustra o fluxo de processamento de informações do mecanismo de simulação 

iterativa da programação assembly shop. 

O Mecanismo Iterativo de Simulação (MIS) é uma estrutura algorítmica subdividida 

em três funções ou rotinas principais: 
1. A primeira rotina, denominada rotina geradora, é responsável pela geração do conjunto 

de operações a programar. Ela usa as quantidades dos pedidos de venda, os roteiros de 

produção e as estruturas de materiais para gerar (1) o conjunto de operações que deve ser 
programado, (2) a estrutura de precedência das operações e (3) os tempos padrões de 

processamento das operações.  

2. A segunda rotina, denominada rotina backward, é responsável por programar as 
operações através da abordagem backward. Ela usa as datas de entrega dos pedidos, a 

estrutura de precedência, os tempos padrões de processamento e as estimativas de tempo 

de fila das operações para programar o conjunto de operações para trás no tempo a partir 

das datas de entrega dos pedidos, gerando um sistema de datas preliminares de término 
das operações. Esta rotina atende completamente as datas de entrega dos pedidos. 

Entretanto, ela não considera as restrições de capacidade dos recursos produtivos. A 

fórmula para geração do sistema de datas preliminares é dada na Tabela 1. 
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3. A terceira rotina, denominada rotina forward, é responsável por programar as operações 
através da abordagem forward. Ela usa a estrutura de precedência, os tempos de 

processamento e as datas preliminares de término das operações para programar o 

conjunto de operações para frente no tempo a partir da data de chegada das ordens no 

sistema. Esta rotina considera as restrições de capacidade dos recursos produtivos. A 
programação forward é executada por um algoritmo de geração de programas-sem-espera 

(vide tópico „Algoritmo de programação forward‟). A rotina usa regras de priorização 

orientadas por data de entrega (vide Tabela 1 para formulações) para solucionar os 
eventos de conflito de alocação de operações concorrentes nos recursos produtivos. As 

regras de priorização são norteadas pelas datas preliminares de término e pelas datas de 

entrega dos pedidos. Entretanto, esta rotina não atende necessariamente a todas as datas 

de entrega dos pedidos.  
 

 
Figura 1 - Fluxo de processamento do MIS 

 

O MIS executa as rotinas backward e forward sucessivas vezes dentro de dois 
procedimentos de programação, a saber:  

1. O primeiro procedimento, denominado Procedimento de Programação Determinística 

(PPD), é executado dentro do modelo computacional de simulação determinística do 
sistema assembly shop. O PPD é uma subestrutura algorítmica responsável pela 

programação determinística das operações.  

2. O segundo procedimento, denominado Procedimento de Programação Probabilística 

(PPP), é executado dentro do modelo computacional de simulação estocástica do sistema 
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assembly shop. O PPP é uma subestrutura algorítmica responsável pela programação 
probabilística das operações. 

O PPD executa as rotinas backward e forward iterativamente. Em cada execução do MIS, 

o PPD realiza várias execuções destas duas rotinas. Elas trocam informações entre si objetivando 

melhorar sucessivamente o processo de programação determinística. A rotina backward passa as 
datas preliminares de término das operações para a rotina forward e esta, por sua vez, retorna à 

rotina backward os tempos “suavizados” de fila das operações (vide Tabela 1 para formulação). 

As iterações realizadas entre estas duas rotinas definem o ciclo iterativo backward-forward. Na 
Figura 1, o ciclo backward-forward é representado pelas três setas-em-giro menores. Através das 

execuções dos cliclos backward-forward, o método testa um conjunto (biblioteca) de regras de 

priorização, selecionando aquela que teve melhor desempenho. Esta é então passada para o PPP 

para a realização da programação probabilística.  O PPD gera como principais saídas: (1) as datas 
preliminares de término das operações determinadas na melhor iteração do ciclo backward-

forward e (2) a regra de priorização que foi executada na melhor iteração do ciclo backward-

forward, denominada regra vencedora. Cada ciclo backward-forward é executado até que um 
critério de parada seja alcançado. O critério de parada é avaliado por uma rotina de avaliação da 

função objetivo (vide tópico „Rotina de avaliação da melhoria incremental‟) 

O PPP executa apenas a rotina forward. Ele recebe as informações (saídas) provenientes 
do PPD e realiza a programação probabilística das operações. O PPP e o PPD trabalham 

iterativamente. As iterações realizadas entre o PPD e o PPP definem o ciclo iterativo 

determinístico-probabilístico. Na Figura 1, o ciclo iterativo determinístico-probabilístico é 

representado pelas três setas-em-giro maiores. O PPP gera como principais saídas: (1) os tempos 
(probabilísticos) médios de fila dos recursos produtivos (vide Tabela 1 para formulação), (2) o 

programa de produção. Os tempos médios de fila gerados pelo PPP são retornados ao PPD para 

serem usados em uma nova execução de ambos os procedimentos. O número de ciclos iterativos 
determinístico-probabilistico é um parâmetro de execução do método.  

Após um número pré-definido de iterações do ciclo determinístico-probabilístico, e 

diversos programas de produção intermediários criados, o MIS gera o programa de produção 
final a ser implementado no chão-de-fábrica. 

O MIS usa intervalos de tempo distintos em cada procedimento de programação. Ele 

limita a programação determinística pelo intervalo de tempo denominado horizonte de 

programação (H). A programação probabilística, por sua vez, é executada dentro do período de 

programação (T). O horizonte de programação corresponde a vários períodos de programação. 

Tanto o horizonte de programação quanto o período de programação são parâmetros de execução 

do MIS.  
O MIS pode ser executado em um contexto baseado na estratégia de rolagem dos 

horizontes de programação.  Dentro desta estratégia, ao final da execução do MIS para o período 

de programação atual, novas informações (pedidos novos e status da produção) tornam-se 

disponíveis e são usadas na re-execução do MIS para os períodos seguintes. 

 

Algoritmo de programação forward  

É o algoritmo inserido na rotina forward responsável pela geração do programa de 
produção. Ele é por si uma heurística construtiva que gera programas-sem-espera utilizando o 

mecanismo-de-uma-só-passagem (single-pass procedure) para alocar as operações aos recursos. 

Através deste mecanismo, nenhum recurso é mantido ocioso se existirem operações disponíveis 
(na fila) para serem processadas.  

Durante o processo de programação, a rotina forward percorre uma única ramificação da 

árvore de soluções à medida que monta o programa de produção. Dentro da árvore, o 

mecanismo-de-uma-só-passagem constrói um único caminho do nó inicial (programa “vazio”) 
até algum nó final (última operação alocada) correspondendo a uma única solução completa 

(programa completo). A seleção de uma e somente uma operação em cada nó é garantida pela 

utilização de uma regra de priorização. Desta forma, todas as vezes que a rotina identifica uma 
situação de conflito de alocação (mais do que uma operação elegível em um determinado nó), a 
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regra de priorização é usada para forçar a escolha de uma e somente uma operação, resolvendo o 
conflito de alocação (simultaneidade) naquele nó. A medida que o programa é construído, uma 

data de início e outra de término são permanentemente “fixadas” à operação no primeiro instante 

em que são atribuídas. Desta maneira, o programa completo pode ser gerado com uma única 

passagem pelo conjunto de operações. 
 

Rotina de avaliação da melhoria incremental 

Dentro do ciclo backward-forward do PPD, o método heurístico executa, iteração a 
iteração, a rotina de avaliação da melhoria incremental do valor da função objetivo. A função 

objetivo é o atraso médio de atendimento (vide Tabela 1 para formulação).  

Em linhas gerais, esta rotina é responsável por: (1) calcular a melhoria incremental da 

função objetivo; (2) comparar a melhoria com um critério de parada; (3) finalizar o método para a 
regra atual se o critério de parada for atendido. A avaliação da melhoria é realizada comparando-

se o valor obtido na função objetivo (F) na iteração atual com aquele obtido na iteração anterior. 

Como o objetivo global a ser alcançado pelo método é a minimização de F, uma melhoria ocorre 

quando F() < F(), ou seja, se o valor da função objetivo na iteração atual () for menor que o 

valor obtido na iteração anterior (). 
A rotina trabalha com dois critérios de parada, um principal e outro complementar. Ao 

final de cada iteração, havendo melhoria, esta é confrontada com o critério de parada principal. 

Se o critério de parada é atendido, o método é finalizado para a regra atual. Caso não ocorra 

melhoria em F, ou se esta não atende ao critério de parada principal, o critério de parada 
complementar é avaliado. Se este último for atendido, o método é finalizado, senão prossegue 

executando novas iterações, procurando melhorar F. 

 

4. PROJETO EXPERIMENTAL 
O projeto experimental foi elaborado com o intuito de avaliar a eficiência do novo 

método. O procedimento experimental baseou-se na execução de um modelo de simulação do 

sistema de produção. Dois conjuntos de experimentos foram criados objetivando investigar o 
impacto de três fatores no desempenho do sistema, a saber: (1) o tipo de estrutura de materiais 

(Fator 1); (2) o método de programação (Fator 2); (3) a regra de priorização (Fator 3). 

Para o Fator 1, estrutura de materiais, foram escolhidos dois níveis experimentais:  

1. Estrutura simples, correspondendo a estruturas de um só nível (Nível 1). 
2. Estrutura complexa, correspondendo a estruturas de dois ou três níveis (Nível 2). 

Para o Fator 2, método de programação, foram escolhidos dois níveis experimentais:  

1. Executar o MIS permitindo que o método utilize iterativamente todas as regras de 
priorização do conjunto durante toda a simulação (Nível 1). 

2. Programar as operações de forma não iterativa, fixando a regra de priorização do início 

ao fim do experimento (single-pass procedure). Ou seja, as operações são programadas 
usando apenas uma regra de priorização por vez, fixada do início ao fim da simulação 

(Nível 2). 

Para o Fator 3, regra de priorização, foram escolhidos cinco níveis experimentais: CR 

(Nível 1); EDD-SPT (Nível 2); ODD-SPT (Nível 3); SLACK (Nível 4); SOPN (Nível 5). Vide 
Tabela 1 para as formulações das regras. As regras EDD-SPT e ODD-SPT utilizam a regra SPT 

como regra de desempate. 

A variável de resposta escolhida para medir o desempenho estatístico do sistema foi o 
atraso médio de atendimento de pedidos. 

Para estudar estes três fatores, dois conjuntos de experimentos foram conduzidos. O 

primeiro objetivou avaliar o efeito das estruturas simples sobre a eficiência das cinco regras e dos 
dois métodos. O segundo objetivou avaliar o efeito das estruturas complexas sobre eficiência das 

mesmas regras e métodos. Um tratamento constitui-se da combinação de todos os níveis 

experimentais dos três fatores.  No total, doze tratamentos foram criados usando os dois tipos de 

estrutura, os dois métodos de programação e as cinco regras de priorização. Para cada tratamento, 
cinco replicações (instâncias) foram selecionadas, totalizando 60 replicações, das quais, 30 
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corresponderam ao primeiro conjunto de experimentos (estruturas simples) e 30 corresponderam 
ao segundo conjunto de experimentos (estruturas complexas). 

A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando as técnicas de Análise de 

Variância e Teste de Múltiplos Intervalos de Duncan. 

 
   Tabela 1 – Formulações 

Denominação Formulação 

Data de entrega do pedido 
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Tempo médio de fila no recurso 
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Data-mais-cedo de Entrega – EDD jdmin  

Data-mais-cedo de conclusão da operação 
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remanescente – SOPN  

 
)),,((

min
jsiRN

tpwd

n

j

is

j

is

j

is 
 

Menor razão crítica – CR  
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j
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j
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j
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Tempo de processamento mínimo – SPT  
j

ispmin  

Nomenclatura: i = operação; j = ordem; k = recurso; s = item; d = data de entrega ou 
preliminar de término; w = tempo de fila; Q = tempo de fila; p = tempo de processamento; 

t = instante atual; r = data de chegada ou liberação da ordem; λ  = fator de permissão;   = 

fator de suavização;  = iteração; C = data de conclusão; N = número de operações; nR = 

conjunto operações na ramificação, incluindo i; 
*

nR = conjunto operações na ramificação, 

excluindo i; CP = conjunto de operações do caminho crítico da árvore de montagem. 
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5. MODELO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 
O modelo de simulação computacional foi desenvolvido para reproduzir a operação 

diária de um sistema de apoio à decisão para a programação e execução de operações em um 

ambiente de produção assembly shop. Neste contexto, as seguintes atividades principais eram 

realizadas: (1) processamento de pedidos; (2) cálculo das necessidades de materiais; (3) geração 
do conjunto de operações a programar; (4) programação determinística da produção (apenas o 

MIS); (5) programação probabilística da produção (MIS e métodos não-iterativos); (6) execução 

das operações no chão-de-fábrica. 
As seguintes regras operacionais e restrições de roteiro e do sistema de produção foram 

inseridas no modelo de simulação: (1) o sistema de produção operou ininterruptamente por 150 

dias (de simulação), alcançando a média de 70% de utilização dos recursos; (2) a intervalos pré-

definidos (determinísticos) iguais a um dia, conjuntos de pedidos chegavam ao sistema e deviam 
ser programados e executados; a data de entrega de cada pedido era determinada com base na 

data de sua chegada ao sistema (liberação da ordem no chão-de-fábrica), segundo a fórmula dada 

na Tabela 1; (3) o número de pedidos de cada conjunto e a quantidade de itens finais (montagens) 
por pedido eram variáveis aleatórias, seguindo ambos distribuição gaussiana; (4) os itens eram 

produzidos para atender exatamente as quantidades dos pedidos, nenhum estoque era mantido; 

(5) o padrão de liberação de ordens no chão-de-fábrica era determinístico, sendo todas as ordens 
liberadas de uma só vez no início de cada dia; (6) sistema trabalhava com dois tipos de recursos 

limitados: a máquina e o montador; (7) o parque de recursos compreendia 4 máquinas e 3 

montadores; (8) os roteiros de produção eram pré-definidos (fixos); (9) os roteiros dos 

componentes individuais possuíam várias operações; os roteiros das submontagens e da 
montagem final possuíam apenas a operação de montagem; (10) não existiam recursos 

alternativos (intercambiáveis), ou seja, cada operação podia ser executada somente no recurso 

pré-definido no roteiro; (11) os tempos de processamento das operações eram variáveis aleatórias, 
seguindo distribuição uniforme de probabilidades; (12) outros tempos, tais como, movimentação 

de materiais, preparação (setup), quebra, manutenção e limpeza das máquinas, troca de turno, 

descanso dos montadores e inspeção de processo foram incluídos como variações estocásticas 
dos tempos de processamento das operações, seguindo distribuição uniforme de probabilidades; 

(13) uma vez iniciada, a operação não podia ser interrompida; (14) cada recurso podia realizar 

apenas uma operação por vez, ou seja, não existia processamento simultâneo de operações no 

mesmo recurso; (15) não existia a possibilidade de inserção intencional de tempo ocioso na 
programação do recurso ou durante a sua operação; uma vez concluída uma operação outra era 

alocada imediatamente; (16) a sobreposição de operações não era permitida, ou seja, o lote de 

produção do item era processado integralmente no recurso antes de ser movido para o próximo 
recurso do roteiro; (17) a recirculação de ordens nos centros de produção era permitida, ou seja, o 

item podia retornar a um recurso já visitado antes se seu roteiro assim o determinasse.  

Os parâmetros de execução (norteadores) do método (fator de suavização, fator de 

permissão, parâmetros de controle da rotina de verificação da função objetivo e o número de 
ciclos determinístico-probabilísticos) foram mantidos fixos durante toda a simulação. 

 

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 
As tabelas 2 e 3 apresentam a média simples (MS), o desvio padrão (DP) e o coeficiente 

de variação (CV) dos atrasos médios totais (coletados ao longo de todo período de simulação). 

As tabelas 4 e 5 apresentam, respectivamente, os resultados do Teste Duncan para as 
médias simples (MS) apresentadas na Tabela 2 (estruturas simples) e Tabela 3 (estruturas 

complexas). A coluna Método/Regra apresenta as combinações do método não-iterativo e a 

respectiva regra, assim como o método MIS (iterativo). A coluna Rp mostra o intervalo de 

variação de Duncan (dentro do qual não há diferença significativa entre os tratamentos). A coluna 

„
ji

yy  ‟ mostra os valores de média a serem subtraídos para cada par método-regra. A coluna 

Resultado mostra o valor final. Os valores marcados com asterisco indicam pares de médias 

(método-regra) que diferem significativamente. 
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                            Tabela 2 - Estatísticas básicas – estruturas simples 

Método/Regra 
Estatística 

MS DP CV(%) 

CR 3677 114 3,1 
EDD 3375 89 2,6 

ODD 3399 74 2,2 

SLACK 3383 105 3,1 

SOPN 3641 87 2,4 

MIS 3364 94 2,8 

 
                            Tabela 3 - Estatísticas básicas – estruturas complexas 

Método/Regra 
Estatística 

MS DP CV(%) 

CR 3399 220 6,5 

EDD 3240 218 6,7 

ODD 3250 224 6,9 

SLACK 3257 221 6,8 
SOPN 3339 215 6,4 

MIS 3231 220 6,8 

 

               Tabela 4 - Teste de Duncan – estruturas simples 

Diferença Entre Médias 

Método/Regra Rp ( ji
yy  ) Resultado 

CR vs. MIS 139 3677 – 3364 313* 
CR vs. EDD 137 3677 – 3375 302* 

CR vs. SLACK 134 3677 – 3383 294* 
CR vs. ODD 130 3677 – 3399 278* 
CR vs. SOPN 124 3677 – 3641 36 
SOPN vs. MIS 137 3641 – 3364 277* 

SOPN vs. EDD 134 3641 – 3375 266* 
SOPN vs. SLACK 130 3641 – 3383 258* 
SOPN  vs. ODD 124 3641 – 3399 242* 

ODD vs. MIS 134 3399 – 3364 35 
ODD vs. EDD 130 3399 – 3375 24 

ODD vs. SLACK 124 3399 – 3383 16 
SLACK vs. MIS 130 3383 – 3364 19 
SLACK vs. EDD 124 3383 – 3375 8 

EDD vs. MIS 124 3375 – 3364 11 
 

               Tabela 5 - Teste de Duncan – estruturas complexas 

Diferença Entre Médias 

Método/Regra Rp ( ji
yy  ) Resultado 

CR vs. MIS 322 3399 – 3231 168 
CR vs. EDD 317 3399 – 3240 159 
CR vs. ODD 311 3399 – 3250 149 

CR vs. SLACK 303 3399 – 3257 142 
CR vs. SOPN 288 3399 – 3339 60 
SOPN vs. MIS 317 3339 – 3231 108 
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Diferença Entre Médias 

Método/Regra Rp ( ji
yy  ) Resultado 

SOPN vs. EDD 311 3339 – 3240 99 
SOPN vs. ODD 303 3339 – 3250 89 

SOPN  vs. SLACK 288 3339 – 3257 82 
SLACK vs. MIS 311 3257 – 3231 26 
SLACK vs. EDD 303 3257 – 3240 17 
SLACK vs. ODD 288 3257 – 3250 7 

ODD vs. MIS 303 3250 – 3231 19 
ODD vs. EDD 288 3250 – 3240 10 
EDD vs. MIS 288 3240 – 3231 9 

 

7. CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 

A análise estatística dos resultados dos experimentos demonstrou que: 

1. Para estruturas simples, apesar do método proposto (MIS) ter obtido em média melhores 
resultados para todas as instâncias, a análise estatística experimental demonstrou que, 

para o conjunto de parâmetros de execução do simulador e para a configuração do 

sistema de produção adotados no procedimento experimental, o método proposto 
apresentou melhores resultados (significativamente diferentes) apenas quando 

comparado com a programação não-iterativa usando as regras CR e SOPN. 

2. Para estruturas simples, o método não-iterativo apresentou resultados significativamente 

melhores para a regra EDD quando comparada com as regras CR e SOPN. 
3. Para estruturas simples, o método não-iterativo apresentou resultados significativamente 

melhores para a regra SLACK quando comparada com as regras CR e SOPN. 

4. Para estruturas simples, o método não-iterativo apresentou resultados significativamente 
melhores para a regra ODD quando comparada com as regras CR e SOPN. 

5. Para estruturas complexas, apesar do método proposto (MIS) ter obtido em média 

melhores resultados para todas as instâncias, a análise estatística experimental 
demonstrou que, para o conjunto de parâmetros de execução do simulador e para a 

configuração do sistema de produção adotados no procedimento experimental, nenhum 

par método-regra apresentou resultado significativamente melhor. 

Conclui-se, portanto, que o método iterativo (MIS) teve desempenho em média melhor que 
os métodos não-iterativos (com regras fixas), mas não foi significativamente melhor que o 

melhor método não iterativo (melhor regra fixa) para ambos os tipos de estrutura de materiais.  

Pode-se conjecturar que, apesar do MIS ter provado ser  efetivo para o conjunto de 
parâmetros utilizados, seu desempenho geral poderia ter sido melhor se as variações estocásticas 

do sistema tivessem sido melhor capturadas pelo processo de programação através de alterações 

dinâmicas dos parâmetros norteadores do método ao longo da simulação,  visto que estes foram 
mantidos fixos durante todo o tempo. 

Os autores consideram que a área da simulação iterativa da programação de operações em 

sistemas assembly shop estocásticos merece ser mais investigada. No que se refere ao método 

proposto neste artigo, os autores apresentam as seguintes proposições relevantes para pesquisa 
futura:  

i. Avaliar o método, alterando dinamicamente os valores dos parâmetros norteadores ao 

longo da simulação. 
ii. Simular instâncias geradas por outras funções probabilísticas de geração. 

iii. Avaliar outras regras de priorização especializadas, desenvolvidas com o propósito de 

minimizar o atraso de atendimento, tais como, ATC (Apparent Tardness Cost), BD 

(Bottleneck Dynamics) e COVERT (Cost over Time). 
iv. Avaliar o método através de outros critérios de desempenho relevantes no contexto dos 

sistemas assembly shop, tais como, a espera média de montagem, o desvio-padrão de 

atendimento e o desvio-padrão da espera de montagem. 

XLI SBPO 2009 - Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento Pág. 946



8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADAM, N. R.; BERTRAND, J. W. M.; SURKIS, J. Priority assignment procedures in multi-

level assembly job shops. IIE Transactions, v.19, p.317-328, 1987. 
BAKER, K. R. Introduction to Sequencing and Scheduling. New York: John Wiley & Sons, 

1974. 

CONWAY, R. W.; MAXWELL, W. L.; MILLER, L. W. Theory of Scheduling. 
Massachusetts: Addison-Wesley Publishing, 1967. 

CARROLL, D. C. Heuristics sequencing of single and multiple jobs, Dissertação de Mestrado, 

MIT, 1965. 
FRY, T. D. et al. The effects of product structure and sequencing rule on assembly shop 

performance. International Journal of Production Research, v.27, p.671-686, 1989. 

HICKS, C.; PONGCHAROEN, P. Dispatching rules for production scheduling in the capital 

goods industry. International Journal of Production Economics, v.104, p.154-163, 2006.  
MAXWELL, W. L. Priority dispatching and assembly operations in a job shop. Santa Monica: 

Rand Corporation, 1969. (Technical Report RM-5370-PR). 

MAXWELL, W. L.; MEHRA, M. Multiple-factor rules for sequencing with assembly 
constraints. Naval Research Logistics Quarterly, v.15, p.241-254, 1968. 

MOHANASUNDARAM, K. M. et al. Scheduling rules for dynamic shops that manufacture 

multi-level jobs. Computers and Industrial Engineering, v.44, p.119-131, 2002.  

PAPADIMITRIOU, C. H., STEIGLITZ, K. Combinatorial Optimization: Algorithms and 
Complexity. Mineola: Dover Publications, 1998.     

PEREIRA, M. T. Proposta de um Modelo de Simulação Computacional para a Programação de 

Operações em Sistemas Assembly Shop. 2009. 161 p. Dissertação de Mestrado – Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

PHILIPOOM, P. R.; RUSSELL, R. S.; FRY, T. D. A preliminary investigation of multiple-

attribute based sequencing rules for assembly shops. International Journal of Production Research, 
v.32, p.739-753, 1991. 

REEJA, M. K.; RAJENDRAN, C. Dispatching rules for scheduling in assembly job shops – 

Part II. International Journal of Production Research, v.38, n.10, p.2051-2066, 2000b. 

REEJA, M. K.; RAJENDRAN, C. Dispatching rules for scheduling in assembly job shops – 
Part I. International Journal of Production Research, v.38, n.9, p.2051-2066, 2000a. 

  

XLI SBPO 2009 - Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento Pág. 947




